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przez pracę lub otrzymanej od innych w spadku lub darze, nie podważa pierwotnego prze
kazania ziemi całej ludzkości” (KKK 2403). Zatem to, co człowiek posiada, powinno przy
nosić owoce innym ludziom, i to jak największej ich liczbie. Społeczna nauka Kościoła 
surowo osądza więc takie teorie, które czynią z zysku jedyny i ostateczny cel działalności 
gospodarczej. Wykroczenia w tej dziedzinie są naruszeniem zasad sprawiedliwości, a nie 
tylko zaniedbaniem dobrowolnego świadczenia miłosierdzia. Na straży porządku w posia
daniu dóbr materialnych stoi tak samo przykazanie „Nie kradnij”, jak w przypadku zwy
kłej kradzieży.

Chrześcijanin jest więc w całym swoim życiu sługą Boga i bliźnich, nie wyłączając 
pracy zarobkowej i używania dóbr materialnych. Żyjąc w ten sposób z pewnością nie zgro
madzi wielkiego majątku, ale będzie miał za to „prawdziwe dobro” -  „skarb w niebie”; 
będzie bogaty duchem.

ks. Jerzy Witczak
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Kto tak naprawdę jest szczęśliwy: bogaty czy biedny?

Na stół słowa Bożego powraca opowiadanie Pana Jezusa o bogatym i biednym. Już nie 
raz wsłuchiwaliśmy się w jego treść. Trudno jest nam do końca zrozumieć myśl Autora. Za 
kulisami tej perykopy ukryte jest pytanie: Kto jest prawdziwie szczęśliwy? Czy bogaty jest 
biednym a biedny bogatym? Czy rzeczywiście warto jest być biednym „dzisiaj”, aby być 
bogatym „jutro”. Powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj bogaty znalazłby o wiele więcej 
sympatyków i naśladowców, niż biedak, którego lizały bezpańskie psy. Ilu z nas zamieni
łoby ciepły, wygodny dom na dworzec kolejowy albo też gorące danie na wyciągniętą 
z przyulicznego śmietnika niedojedzoną kromkę chleba? Nie chodzi tutaj o doszukiwanie 
się najbardziej kontrastowych porównań, ale raczej o podkreślenie drastycznego przeci
wieństwa między ubóstwem a bogactwem. Chodzi po prostu o to, że sytuacja biednego 
wcale nam się nie podoba, a tym bardziej nas nie pociąga i właśnie w tym tkwi cały pro
blem. Trudno jest pogodzić się z takim zestawieniem. Pytamy: czy jest czymś złym, że 
człowiek dąży do dobrobytu wysiłkiem swego umysłu niejednokrotnie wyrzekając się rze
czy dobrych, aby w końcu dopiąć swego i osiągnąć zamierzony cel? Czy można go za to 
obwiniać i mieć do niego pretensje? Może się to wydawać dość dziwne, ale jest wielu 
biednych, którzy świadomie wybrali taki styl życia. Głośnym echem odbiła się kilka lat 
temu w prasie włoskiej wiadomość o śmierci pewnego włóczęgi, który porzucił zawód 
lekarza, aby dołączyć do swych „kolegów”.

Wśród biednych są tacy, którzy żeby przeżyć muszą „buszować” w śmietnikach. Są też 
i tacy, którzy lubią przebierać w śmietniku i zbierać butelki. Lubią spać przytuleni do 
dworcowego kaloryfera, jeśli nawet proponuje im się miejsce w schronisku. Jest również 
wielu biednych, bo nie potrafiących poradzić sobie nawet z najprostszymi sprawami. Bied
ni są również chorzy i cierpiący. Im cierpienie pokrzyżowało plany. Byli może nawet kie
dyś bogaci i niezależni, dzisiaj jest inaczej, cierpienie całkowicie odwróciło ich los.



200 POMOCE DUSZPASTERSKIE

Ewangeliczny epizod jest opowiadaniem o bogatym egoiście. Właśnie egoizm staje się 
przyczyną jego potępienia. Nie tyle jego bogactwo co właśnie ślepe zapatrzenie w siebie. 
Kto żyje tylko dla siebie, już otrzymał swoja nagrodę, nagrodę Otchłani, gdzie zionie ogrom
na przepaść.

Jest rzeczą charakterystyczną, że bogaty nie posiada imienia. A więc jest nikim, jest 
zerem. Biedny natomiast ma imię -  Łazarz. Ma imię i ma jeszcze jedno: Boga po swojej 
stronie Jahwe jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu (Ps 34,19). 
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie (Ps 40,18).

Niejednokrotnie wydarzenia życia ustawiają ludzi przeciwko Bogu, Jego dobroci i spra
wiedliwości. Dajmy Mu jednak czas. Bóg na pewno będzie miłosierny dla tych, którzy 
wybrali miłosierdzie. Natomiast osądzi sprawiedliwie tych, którzy to miłosierdzie odrzuci
li. Nie ma zatem wątpliwości, że w słowach Jezusa jest jasna afirmacja wieczności jako 
ostatecznego kryterium oceny teraźniejszości. Świat nie kończy się na teraźniejszości, bo 
historia świata trwa nadal.

Bardzo mi odpowiada wypowiedź pewnego kapłana, który u schyłku swego życia zapi
sał ją w swym pamiętniku: „Panie Jezu, jak umiałem najlepiej, tak Ci służyłem”. Ileż jest 
w niej niekłamanej prawdy i ile autentycznej ufności: Ty, Panie wiesz wszystko, Ty wiesz, 
że Cię miłuję.

Paradoks dzisiejszej Ewangelii polega na tym, że trzeba zakończyć swe życie jak bie
dak, aby być bogatym, ponieważ ci, którzy zakończą swe ziemskie pielgrzymowanie jako 
bogaci, niestety mogą ostatecznie zakończyć je jako biedni.

ks. K rzyszto f Jan iak
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Zrekonstruować doświadczenie religijne

1. Pewien biały człowiek przemierzał nieprzebyte lasy Amazonii w Ameryce Połu
dniowej, by odkryć nowe złoża ropy naftowej. Bardzo się spieszył. W pierwszych dwóch 
dniach tubylcy wynajęci przez niego jako tragarze robili wszystko, aby jak najlepiej wy
wiązać się z nieludzko ciężkich obowiązków. Jednak trzeciego dnia o świcie zatrzymali się 
i stanęli przed nim nieruchomo w milczeniu. Wyraz ich twarzy świadczył, jakby byli nie
obecni. To, że nie byli w stanie już dłużej pracować, było jasne jak słońce. Zniecierpliwio
ny poszukiwacz spoglądając na swój zegarek i wymachując rękoma na szefa tragarzy, dał 
mu do zrozumienia, że mają ruszyć szybko, bo czas ucieka. „To niemożliwe -odpowiedział 
spokojnie człowiek-, ci ludzie biegli nazbyt szybko, teraz czekają, aż powrócą do nich ich 
dusze” (Bruno Ferrero, Kółka na wodzie, s. 20).

2. Ludzie naszych czasów są we wszystkim coraz szybsi. Ale są też wciąż bardziej nie
spokojni, umęczeni i nieszczęśliwi. Dlatego, że ich dusze zostały w tyle i nie mogą za nimi 
nadążyć. Dotyczy to przede wszystkim sfery religijnej. Szybko zachodzące przemiany kultu
rowe osłabiły w znacznej mierze ich doświadczenia religijne, które kiedyś karmiły ich dusze. 
Bóg niejako został z tyłu, a z Nim cała sfera religijnego odniesienia nadająca sens ludzkiej


